Stockholms läns författningssamling
Solna kommun

Solna kommuns föreskrifter

01FS 1998:106
15:8
Utkom från trycket
den 24 juni 1998
Omtryck

om ändring av föreskrifter (01FS 1996:98) om
lokala ordningsföreskrifter för Solna kommun;
beslutade den 25 maj 1998
(§ 100).
Solna kommun föreskriver, med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndiganden för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617), att §§13,
15 och 20 i Solna kommuns föreskrifter (01FS 1996:98) skall ha
ändrad lydelse.
Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från den dag då
denna författning träder i kraft.
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser
om hur den allmänna ordningen i Solna kommun skall upprätthållas.
Bestämmelserna i § 26 har till syfte att hindra att människors hälsa eller
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

§2
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Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om
inget annat anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också
kommunens föreskrifter om torghandel.
§3
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden
jämställas med offentlig plats: Nya begravningsplatsen Ulriksdal, Solna
kyrkogård och Stockholms norra begravningsplats, Brunnsvikens norra
strand med Tivoli, Överjärva (begränsat av stambanan, Uppsalavägen,
Ulriksdals golfbana utom tomtmark), samt Ulriksdals slottsområde och
Haga slottsområde.
§4
Innan polismyndighet fattar beslut om tillstånd enligt § 7, § 10 första
stycket, § 11, § 12, § 14 andra stycket, § 26 och § 27 bör kommunen
ges tillfälle att yttra sig.
Under förutsättning av att polismyndigheten, i enlighet med
ordningslagen, beviljar generell befrielse från tillståndsplikten beträffande offentliga tillställningar, fattas beslut som avser egna arrangemang i inomhuscentrum av centrumledningen och/eller en förening av
företagare inom respektive centrum.
Under förutsättning av att polismyndigheten, i enlighet med
ordningslagen, beviljar generell befrielse från tillståndsplikten beträffande offentliga tillställningar, fattas beslut som berör tillstånd inom
Ulriksdals eller Haga slottsområden av Ulriksdals slottsförvaltning.
Lastning av varor m.m.
§5
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill, buller eller
dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar, utrymningsvägar och gång- eller cykeltrafik blockeras eller hindras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m.m.
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§6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se
till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta
möjliga olägenhet.
Störande buller
§7
Arbete som orsakar störande buller, t.ex. stenkrossning, pålning och
nitning, mellan klockan 22.00 - 07.00, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Containrar och liknande behållare
§8
Ägaren till en container, återvinningsbehållare eller liknande behållare,
som ska ställas upp på offentlig plats, eller den som är i ägarens ställe,
är skyldig att tydligt märka containern eller behållaren med ägarens
eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Container, återvinningsbehållare eller liknande behållare ska förses med
erforderliga reflexer.
Markiser, flaggor och skyltar
§9
Markiser, flaggor, skyltar och växtlighet får inte sättas upp så att de
skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,50 meter, över en cykelbana på lägre höjd än 3,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än
4,70 meter.
Skyltar får inte heller placeras på gångbana på sätt som i övrigt
försvårar framkomligheten för rörelsehindrade, synskadade och andra.
Skyltar, banderoller eller liknande får inte placeras så att de vetter
mot offentlig plats där de kan utgöra en fara för trafik, gående eller på
annat sätt ur allmän synpunkt utgör en fara för ordning och säkerhet.
Affischering
§ 10
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller
liknande som vetter mot offentlig plats och därmed utgör en fara för
ordning och säkerhet.
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Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte
heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där
rörelsen finns.
Högtalarutsändning
§ 11
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till
personer på offentliga platser och därmed utgör en fara för ordning och
säkerhet, t.ex. i trafiken eller liknande, får inte ske genom högtalare
eller liknande utan tillstånd från polismyndigheten.
Insamling av pengar
§ 12
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.
Förtäring av alkohol m.m.
§ 131)
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats, som är
belägen inom de områden som markerats på bifogad karta, eller på
begravningsplatser, som i § 3 i dessa föreskrifter har jämställts med
offentlig plats, annat än i samband med tillåten alkoholservering.
Ambulerande försäljning
§ 14
Ambulerande försäljning får inte ske på offentlig plats eller på plats
som enligt § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats inom det
område som är markerat i bilagda karta.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar
offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och
som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.
Från vad som i första stycket anges äger polismyndigheten rätt att
medge undantag.
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Särskilda bestämmelser för inomhuscentrum
§ 152)
Utöver de allmänna bestämmelser, som enligt dessa ordningsföreskrifter gäller även för Solna centrum och Huvudsta centrum som offentliga
platser, gäller dessutom följande särskilda bestämmelser:
För Solna centrum och Huvudsta centrum gäller att särskild hänsyn
måste tas till att skapa acceptabel framkomlighet för alla, i synnerhet för
rörelsehindrade och synskadade. Placering av varor, skyltar etc. ska ske
på sådant sätt att tillfredsställande framkomlighet säkras.
Försäljning av lotter m.m. får endast ske på platser i Solna centrum
respektive Huvudsta centrum, vilka är avsedda för ändamålet.
Hundar och katter får inte vistas i inomhuscentrum. Ledarhundar för
synskadade, service- och signalhundar försedda med tjänstetecken och
polishund i tjänst är dock undantagna.
Camping
§ 16
Camping är, inom offentliga platser eller platser som enligt § 3 i dessa
föreskrifter jämställs med offentlig plats, endast tillåten på för ändamålet särskilt anordnade områden.
Eldning
§ 17
Eldning är, inom offentliga platser eller platser som enligt § 3 i dessa
föreskrifter jämställs med offentlig plats, tillåten endast på platser som
särskilt är iordningställda för ändamålet.
Badförbud
§ 18
Bad är förbjudet i hamnområden, Råstasjön och i närheten av markerade kablar.

1)Senaste lydelse 1996:98
2)Senaste lydelse 1996:98
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Båtförtöjning och ankring
§ 19
Båtförtöjning och ankring under längre tid än ett dygn är, utan särskilt
tillstånd från byggnadsnämnden och innehavaren av vattenområdet,
förbjuden vid stränder inom hela kommunen. För områden som i
detaljplan är angivna som hamnområden eller områden för småbåtshamnar eller mindre bryggor, gäller särskilda föreskrifter.
Hundar
§ 203)
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa
bestämmelserna i §§21 och 22. Det som sägs i dessa paragrafer gäller
inte ledarhund för synskadad person, service- och signalhundar försedda med tjänstetecken eller för polishund i tjänst.
§ 21
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats samt, i den mån hundar
får vistas där, på de platser som enligt dessa föreskrifter i § 3 jämställs
med offentlig plats. Detta gäller även i motionsspår.
Undantag från kopplingstvånget gäller endast inom särskilt inhägnade områden eller där verksamhet bedrivs i kontrollerade former som vid
tävling eller träning där det finns tävlingsledare, instruktör eller utsedd
gruppledare. Hundägaren eller hundföraren har alltid det yttersta ansvaret för hunden.
Medlem i organisation som är ansluten till Svenska Kennelklubben,
och som kan styrka sitt medlemskap, har möjlighet att utanför
tätbebyggt område bedriva så kallad löshundsträning, under förutsättning att detta inte stör ordning och säkerhet för övriga grupper som
nyttjar området. I övrigt gäller de dispenser som Naturvårdsverket
utfärdar för löskopplade hundar.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med
ägarens namn, adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser, lekplatser, strandbad
och badanläggningar upplåtna för allmänheten eller i inomhuscentrum.
§ 22
Föroreningar efter hundar, på offentlig plats inom hela kommunen samt
även på plats som i § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats,
ska plockas upp.
3)Senaste lydelse 1996:98
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Katter
§ 23
Ägare eller innehavare av katt ska tillse att katt inte vistas på offentlig
plats eller plats som i § 3 jämställts med offentlig plats, utan tillsyn av
ägare eller någon som företräder ägaren.
Katt som ej hålls kopplad skall vid vistelse på offentlig plats, eller
plats som i § 3 jämställts med offentlig plats, vara märkt så att det
genom ID-märkning, halsband eller liknande framgår vem som är ägare.
§ 24
Katter får inte vistas på begravningsplatser, lekplatser, strandbad och
badanläggningar upplåtna för allmänheten eller i inomhuscentrum.
Övrigt om hundar och katter
§ 25
Om tillsyn över hundar och katter finns ytterligare bestämmelser i lagen
om tillsyn över hundar och katter (1943:459), jaktlagen (1987:259) och
jaktförordningen (1987:905).
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
§ 26
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor
inom hela kommunen. Denna regel gäller inte i de fall tillstånd inte
erfordras enligt ordningslagen.
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.
§ 27
Tillstånd av polismyndighet krävs för sprängning och skjutning med
eldvapen inom hela kommunen.
§ 28
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats eller på plats som enligt § 3 i dessa föreskrifter jämställs med
offentlig plats.
Ridning och löpning
§ 29
Ridning får inte ske i Bergshamras preparerade och markerade motionsspår.
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Fiske
§ 30
Fiskeförbud gäller i Råstasjön om inte särskilda tillstånd till detta
lämnats av kommunen.
Avgift för att använda offentlig plats
§ 31
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt
med sådan plats har kommunfullmäktige möjlighet att besluta om att ta
ut en avgift och de grunder som ska gälla för detta, under förutsättning
att området står under kommunens förvaltning.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
§ 32
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§5-9,
§ 10 första stycket, §§11-13, § 14 första stycket, §§ 16-19, §§ 21-22
samt §§26-28 döms till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och
förverkande.

Dessa föreskrifter 4) träder i kraft dagen efter det att författningen kom
ut från trycket i länets författningssamling.

Dessa föreskrifter 5) träder i kraft dagen efter det att författningen kom
ut från trycket i länets författningssamling.

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de har kungjorts i länets författningssamling.

KOMMUNFULLMÄKTIGE I SOLNA
4)1996:62
5)1996:98
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